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1. Informes; 

 Informes da Chefia:  

A professora Cláudia Gurjão informou sobre a saída do Diego do Departamento, que 

o processo estava em andamento desde 2017, falou sobre a importância dele nos dez 

anos que passou no ENC e as adequações que serão feitas na secretaria; 

  A professora informou sobre a responsabilidade dos professores deixarem alunos 

nas salas de aula, pois ficaram vários alunos trancados porque a secretaria fecha as 

19h30min e ninguém comunicou sobre a presença de alunos nas salas de aula no 

setor da secretaria após esse horário; 

 A professora informou ainda sobre a implantação do ponto eletrônico a partir de 

01/06/2019 e pediu aos professores que já encerraram as atividades em sala de aula 

neste semestre que informem à secretaria para que possam reservar as salas para 

defesas de Projeto Final; 

 O professor Eleudo informou sobre a reunião com o Prefeito da UnB, ocorrida em 

13/06/2019, na qual foi esclarecido que a manutenção e serviços emergenciais das 

dependências da Faculdade de Tecnologia e respectivos departamentos não é mais 

responsabilidade financeira da PRC/UnB. Cabe aos departamentos e à FT solicitar os 

serviços e pagar por eles de acordo com o orçamento elaborado pela empresa 

responsável pelo contrato na PRC/UnB;  

 O professor Eleudo informou ainda que a subestação de energia localizada no SG-12 

será removida pela PRC/UnB tão logo a CEB autorize o serviço; 

 A professora Claudia informou sobre a troca de lâmpadas e aparelhos de ar 

condicionado na FT como parte do projeto de eficiência energética coordenado pela 

professora Loana Velasco (UnB/Gama). Previsão de início para 01/07/2019, segundo 

informações da direção da FT. 

 



 Informes dos representantes do ENC nos Conselhos da FT: 

 O professor Gilberto Gomes informou que não aderiu à descentralização de recursos 

do DEX e que foram enviadas 30 propostas de atividades de extensão para a Semana 

Universitária 2019 pelos cursos da FT; 

 O professor Gilberto agradeceu aos professores do ENC que colaboraram e informou 

que está trabalhando em conjunto com os professores André Brasil e Ariuska em um 

novo Projeto de Extensão do ENC;  

 O professor Carlos Henrique informou sobre o que foi deliberado na última reunião 

do CCPG/FT destacando que está em discussão a regulamentação dos critérios de 

credenciamento de professores orientadores na Pós-graduação com base no número 

de publicações e orientações realizadas; 

 O professor Carlos Henrique informou ainda sobre os impactos do congelamento das 

bolsas de estudo a partir de junho/2019 na FT e ressaltou que as bolsas 

implementadas foram mantidas; 

 O professor Manoel informou sobre o que foi discutido na última reunião Conselho 

da FT destacando a obrigatoriedade da inclusão dos relatórios das avaliações 

docentes nos processos de estágio probatório e progressão/promoção funcional; 

 O Professor Manoel informou ainda sobre a possibilidade de pedido de redução de 

carga horária didática para os Vice-Diretores, Chefes de Departamento e 

Coordenadores de pós-graduação, graduação e extensão em caráter excepcional 

segundo a Resolução CEPE 92/2009; 

 O professor Manoel parabenizou a UnB pela participação na Campus Party Brasília 

2019 e ressaltou a importância do evento em termos de pesquisa e inovação; 

 A professora Ariuska informou sobre os pedidos de Revisão de Menção discutidos 

na CCG/FT com questionamentos sobre critérios de avaliação e cálculo de notas 

adotados por alguns professores e informou também sobre a realização do ENADE 

em 2019. 

 

 Informes Gerais: 

 O professor Sergio Koide fez um resumo do histórico em relação às avaliações 

docentes no ENC, na FT e na UnB e ressaltou a importância do processo de 

avaliação para que os professores possam se aprimorar; 

 O professor José Camapum questionou se o ENC não pode criar um sistema de 

avaliação simplificado para o departamento e a professora Claudia Gurjão sugeriu 

incluir o assunto como ponto de pauta para as próximas reuniões; 

 O professor Juan Félix apresentou o novo professor Rafael Cerqueira Silva aprovado 

em primeiro lugar no concurso edital 195/2018 – área de Geotecnia. 

 

2. Aprovação da ata da reunião anterior 619ª; 

Decisão: aprovada por 26 votos favoráveis e 4 abstenções. 

 

3. Processos encaminhados ad referendum: 

 

 Solicitação de afastamento do professor Luis Fernando Martins Ribeiro a fim de 

participar do EGRWSE-2019: Second International Conference on Environmental 

Geotechnology, Recycled Waste Materials, and Sustainable Engineering no período 

de 15/06/2019 a 21/06/2019 (incluindo trânsito), na cidade de 

Chicago/Illinois/Estados Unidos; 

Decisão: ponto retirado de pauta, pois a viagem foi cancelada. 

 

 Solicitação de afastamento do professor Ennio Marques Palmeira a fim de ministrar 

curso sobre Geossintéticos para docentes de universidades mexicanas e participar de 



um evento científico na Cidade do México, no período de 02/07/2019 a 06/07/2019 

(incluindo trânsito), na Cidade de Puebla/México; 

 Nomeação do candidato Leandro Lima Rasmussen, aprovado em segundo lugar no 

concurso Público para Professor Adjunto do Departamento de Engenharia Civil e 

Ambiental (Dedicação Exclusiva) na Área de Engenharia Civil, edital 195/2018, em 

vaga oriunda da aposentadoria do professor Pedro Murrieta; 

Decisão: aprovados por 29 votos favoráveis e 1 abstenção. 

 

4. Celebração dos 50 anos da formatura da primeira turma do ENC; 

Decisão: manter em pauta. 

 

5. Calendário PF 2019/1; 

Decisão: aprovada por unanimidade a proposta apresentada pelo professor Leonardo 

Inojosa, coordenador de PF do curso de Engenharia Civil, com as devidas alterações para o 

calendário PF 2019/2. 

 

6. Outros assuntos; 

 Pedido de inclusão de dois pontos de pauta: o primeiro referente ao Projeto de Pesquisa 

e Desenvolvimento aprovado na chamada publica P&D CEB-D no. 02/2018 intitulado 

Software AINOA - Sistema de Monitoramento de Patologias Internas em Barragens de 

Terra e Enrocamento Fundamentado em Inteligência Artificial e Internet das Coisas: 

Caso de Estudo da Barragem do Paranoá-DF, coordenado pelo professor André Luís 

Brasil Cavalcante. O professor Manoel Porfirio leu o parecer favorável sobre o mérito do 

projeto, por parte da área de Geotecnia.  

Decisão: foi aprovada a inclusão do ponto de pauta por 25 votos favoráveis e 1 abstenção. 

O ponto foi aprovado por unanimidade. 

 O segundo ponto referente à apresentação das ações realizadas pela empresa júnior 

Concreta pela aluna Amanda Farago. 

Decisão: manter em pauta para a próxima reunião de colegiado nos informes gerais. 

 

 

 

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião e eu, Eleudo Esteves de A. S. Júnior 

(             ), lavrei a presente Ata, que depois de aprovada será assinada pela Presidente do 

Colegiado. 

 

 

Professora Cláudia Gurjão 

Presidente do Colegiado do ENC 
 


